Protokół Nr 242/2009
z posiedzenia Zarządu Powiatu Pabianickiego
w dniu 21 grudnia 2009 r.

Lista obecności oraz tematyka posiedzenia w załączeniu.

1. Pani Wicestarosta I. Grenda przedstawiła:
 pismo PCPR w Pabianicach dot. zatwierdzenia projektu „Równe szanse na
rok 2010” w ramach Poddziałania 7.1.2 Priorytetu VII Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Zarząd jednogłośnie zatwierdził w/w projekt.
 pismo ZS Nr 1 w Pabianicach dot. zabezpieczenia środków finansowych na
remont boiska szkolnego, który wyniesie ok. 300 000 zł.
Zarząd nie wyraził zgody na powyŜsze.
 umowę z Gminą Konstantynów Łódzki na udzielenie Gminie dotacji do kwoty
13 000 zł ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: „Organizacja obwoźnej zbiórki
odpadów wielkogabarytowych z terenu Konstantynowa Łódzkiego w roku
2009”.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w umowy oraz wytypował do jej
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Panią Wicestarostę I. Grendę.
2. Pan M. Somorowski – inspektor w Biurze Zarządu przedstawił:
 Informacje z wykonania planu zamówień publicznych oraz planowanych
w najbliŜszym czasie postępowaniach przetargowych.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
 wyniki postępowania przetargowego na ubezpieczenie składników
majątkowych Powiatu Pabianickiego oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia oraz
ubezpieczenia komunikacyjne”. Na przetarg wpłynęła 1 oferta Powszechnego
Zakładu Ubezpieczeń S.A. z Łodzi – cena oferty 109 478 zł brutto.
Wnosi o zatwierdzenie wyników postępowania przetargowego i wytypowanie
osób do podpisania umowy.
Zarząd jednogłośnie zatwierdził wyniki postępowania przetargowego i
wytypował do podpisania umowy z PZU S.A. z Łodzi Pana Starostę K. Haburę
i Pana Sekretarza J. Kaczorowskiego.
 wyniki postępowania przetargowego na zakup oleju napędowego i etyliny do
maszyn i samochodów słuŜbowych Starostwa Powiatowego w Pabianicach.
Na przetarg wpłynęła 1 oferta LOTOS Paliwa z Gdańska.
W ofercie stwierdzono braki w zakresie dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wnosi o uniewaŜnienie postępowania przetargowego z uwagi na nie złoŜenie
Ŝadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
Zarząd jednogłośnie uniewaŜnił w/w postępowanie przetargowe.

3. Pan R. Rządziński przedstawił:
 Informację z przebiegu prowadzonych inwestycji przez Wydział Inwestycji i
Funduszy oraz informację z przebiegu prowadzonych inwestycji i remontów
przez Wydział Dróg i Mostów.
Zarząd zapoznał się z w/w informacjami.
 pismo Wydziału Dróg i Mostów dot. informacji nt.:
1) niewykonanych dokumentacji projektowych na: „Przebudowę drogi
powiatowej nr 3303E w latach 2007-2013: II etap – ul. Jana Pawła II
i ul. Nowotki”; „Przebudowę drogi powiatowej nr 3709E ul. Kilińskiego od
drogi wojewódzkiej nr 710 do ul. Sienkiewicza w Kazimierzu, gm.
Lutomiersk”; „Przebudowę drogi powiatowej nr 3214E od drogi
wojewódzkiej nr 710 do miejscowości Szydłów, gm. Lutomiersk”. Wydział
DiM prosi o przeniesienie środków płatniczych na 2010 r.
Zarząd wyraził zgodę na powyŜsze.
2) pisma mieszkańców sołectwa Dziektarzew z prośbą o remont –
przebudowę drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk – Dziektarzew będącej
w złym stanie technicznym oraz o zabezpieczenie na ten cel środków
finansowych w budŜecie powiatu na rok 2010.
Zarząd w wyniku głosowania: 3 – za, 1 – osoba wstrzymała się od głosu
postanowił udzielić odpowiedzi, Ŝe w przyszłym roku nie ma na ten cel
przeznaczonych środków. W przypadku pojawienia się wolnych środków
rozpatrzy sprawę ponownie.
3) wykonania nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 3309 –
ul. Paderewskiego w Kazimierzu, gm. Lutomiersk. Firma Strabag Sp. z o.o.
zgłosiła odbiór robót zgodnie z terminem tj. w dniu 7 grudnia 2009 r.
Roboty nie zostały odebrane ze względu na ich bardzo złe wykonanie.
Z uwagi na warunki atmosferyczne i niemoŜność wykonania robót został
przedłuŜony termin realizacji w/w zadania o okres trwania okoliczności
stanowiącej przyczynę przedłuŜenia tego terminu. Wydział DiM prosi
o przeniesienie środków płatniczych na rok 2010.
Zarząd wyraził zgodę na powyŜsze.
4) zimowego utrzymania dróg powiatowych
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
 Aneks Nr 1/09 do umowy dotacji z Gminą Konstantynów Łódzki na
dofinansowane projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112E
ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim realizowanego w ramach RPO
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. (dot. zmiany terminu realizacji
zadania do dnia 15.06.2010 r.)
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w aneksu oraz wytypował do jego
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana R. Rządzińskiego.
4. Pani S. RóŜycka – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Funduszy przedstawiła:
 Informacje z przebiegu realizowanych konkursów i projektów.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
5. Pani A. BroŜyna – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Funduszy przedstawiła:
 Informację na temat projektu pn. „Akademia efektywnego nauczania - wsparcie
dla liceów ogólnokształcących i profilowanych z terenu powiatu pabianickiego”.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
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6. Pan Z. Merdała – Audytor Wewnętrzny przedstawił:
 Protokół z przeprowadzonej kontroli w Starostwie Powiatowym w Pabianicach
dot. analizy procedur przetargowych w zamówieniach publicznych
przeprowadzonych w Starostwie. Kontrola wypadła pozytywnie.
Zarząd zapoznał się z w/w protokołem.
 Plan Audytu Wewnętrznego na 2010 rok.
Zarząd wróci do omawiania w/w planu na kolejnym posiedzeniu.
7. Pan Sekretarz J. Kaczorowski przedstawił:
 pismo Geodety Powiatowego dot. przekazania do Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej sprzętu komputerowego
zakupionego zgodnie z umową Nr 171/09 z dnia 07.12.2009 r.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyŜsze.
 umowę licencyjną z firmą WASKO S.A. z Gliwic na udostępnienie Biuletynu
Informacji Publicznej oraz infrastruktury teleinformatycznej w postaci serwerów
wirtualnych dla przechowywania i umoŜliwienia dostępu do serwisu
internetowego lub bazy danych.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w umowy oraz wytypował do jej
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana Sekretarza J. Kaczorowskiego.
 umowy z Unizeto Technologies S.A. ze Szczecina na:
1) na uruchomienie Elektronicznego Urzędu Podawczego
2) przetwarzanie danych osobowych
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w umów oraz wytypował do ich
podpisania Pan Starostę K. Haburę i Pana Sekretarza J. Kaczorowskiego.
 umowę z Firmą REACTOR z Pabianic na sprzedaŜ komputera wraz z
systemem operacyjnym oraz na naprawę sprzętu komputerowego w Starostwie
w związku z przeprowadzonym przez Biuro Zarządu III rozpoznaniem rynku na
postawie formularza dokumentującego udzielenie zamówienia o wartości do
14 000 euro.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w umowy oraz wytypował do jej
podpisana Pana Starostę K. Haburę i Pana Sekretarza J. Kaczorowskiego.
 w związku z przeprowadzonym przez Biuro Zarządu III rozpoznaniem rynku na
postawie formularza dokumentującego udzielenie zamówienia o wartości do
14 000 euro umowy z:
1) Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” z Pabianic na sprzedaŜ
w 2010 r. środków czystości.
2) Hurtownią spoŜywczą GAWEŁ z Pabianic na sprzedaŜ w 2010 r. artykułów
spoŜywczych.
3) Firmą „SOFEX” z Łodzi na wydzierŜawienie przez Starostwo 13 szt.
kserokopiarek w 2010 r.
4) P.P.H.U. Agencją Argus z Pabianic na ochronę mienia budynków Starostwa
wraz z wyposaŜeniem w 2010 r.
5) Zakładem Ochrony Mienia Sp. z o.o. z Pabianic na łączność obiektu
Starostwa z centralnym komputerowym system przeciwpoŜarowym
„StraŜak” w 2010 r.
6) Zakładem Naprawy i Konserwacji Urządzeń Elektronicznych „Alarm” z Łodzi
na wykonanie w 2010 r. konserwacji i przeglądów okresowych systemu
sygnalizacji poŜaru zainstalowanych w budynku Starostwa.
7) Oficyną Drukarską Pana W. Kosmalskiego z Pabianic na wykonanie
w 2010 r. druków przeznaczonych na potrzeby poszczególnych wydziałów
Starostwa
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8) SP ZOZ PABIAN-MED z Pabianic na świadczenie usług medycznych
w 2010 r.
9) Zakładem Teletechnicznym Pana J. Kostery z Pabianic na konserwację
w 2010 r. urządzeń teletechnicznych zainstalowanych w siedzibie
Starostwa.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umów Pana Starostę
K. Haburę i Pana Sekretarza J. Kaczorowskiego.
 prosi o wyraŜenie zgody na zapłatę przed świętami wszystkich faktur, które
mają termin płatności po 28 grudnia br.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodna powyŜsze.
8. Pan S. Jakubowski – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
przedstawił:
 Protokoły uzgodnień dot. ustalenia i terminu wypłaty odszkodowania za działki
gruntu przejęte z mocy prawa na własność przez Powiat Pabianicki z:
1) Panem Andrzejem Oberle, działka nr 304/3 o pow. 277 m2
2) Panem Wojciechem Gąsiorkiem, działka nr 494/3 o pow. 195 m2
3) Panem Leszem Łacwikiem, działka nr 529/3 pow. 74 m2
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w protokołów oraz wytypował do ich
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Panią Wicestarostę I. Grendę.
9. Pani M. Werstak przedstawiła:
 Aneks do porozumienia z Gminą Miejską Pabianice dot. powierzenia Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Pabianicach zadań powiatowej biblioteki publicznej dla
powiatu pabianickiego.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w aneksu oraz wytypował do jego
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Panią M. Werstak.
 Rozliczenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „Prace
remontowe bloku laboratorium centralnego i bakteriologii oraz prace
remontowo-budowlane w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym na terenie
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pabianicach przy
ul. Jana Pawła II 68 – zakup materiałów budowlanych”.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w rozliczenie dotacji.
 ponownie projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie wydania
opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Zgierskiego dotyczącego ograniczenia
działalności Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu.
Zarząd podjął decyzję o nie wydawaniu opinii do projektu uchwały Rady
Powiatu Zgierskiego oraz o wycofaniu w/w projektu uchwały z sesji Rady
Powiatu Pabianickiego.
 pismo ZS Nr 1 w Pabianicach dot. prośby o dofinansowanie w wysokości
1400 zł udziału reprezentacji szkolnej w Mistrzostwach Polski Szkół
Budowlanych w piłce halowej, które odbędą się w dniach 18-19 stycznia 2010 r.
Zarząd jednogłośnie nie wyraził zgody na powyŜsze.
 ofertę Magazynu Gospodarczego Fakty na umieszczenie informacji o powiecie
pabianickim w wydaniu specjalnym Magazynu pn. „20-lecie Samorządu
Terytorialnego – powiaty, miasta, gminy”. Koszt umieszczenia informacji
w wydaniu specjalnym wynosi 1342 zł.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na umieszczenie w/w informacji w wydaniu
specjalnym Magazynu Fakty.
 umowę uŜyczenia Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w
Pabianicach manekina Resusci Anne Torso Skillguide oraz Zestawu do
szkolenia AED na czas oznaczony tj. do 31.12.2010 r.
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Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w umowy oraz wytypował do jej
podpisania Panią Wicestarostę I. Grendę i Panią M. Werstak.
 umowę uŜyczenia Ochotniczemu Sztabowi Ratownictwa z Pabianic 2 zestawów
ratowniczych PSP R1 z wyposaŜeniem na czas oznaczony tj. do 31.12.2010 r.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w umowy oraz wytypował do jej
podpisania Panią Wicetarostę I. Grendę i Panią M. Werstak.
 umowę uŜyczenia Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Pabianickie
Centrum Medyczne w Pabianicach zestawu sond niskoenergetycznych na czas
oznaczony tj. do 31.12.2010 r.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w umowy oraz wytypował do jej
podpisania Panią Wicestarostę I. Grendę i Panią M. Werstak.
 umowę z Zakładem Pracy Chronionej „TEXPOL” Sp. z o.o. z Dłutowa na
wykonanie materiałów promocyjnych w postaci ręczników reklamowych
z nadrukiem napisu Powiat Pabianicki.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w umowy oraz wytypował do jej
podpisania Panią M. Werstak i Pana J. Barasińskiego.
 Aneks Nr 1 do umowy z MOK w Pabianicach na produkcję i rozpowszechnianie
w lokalnych sieciach telewizji kablowej na terenie Pabianic programów
informacyjnych związanych z działalnością Starostwa Powiatowego i jednostek
organizacyjnych powiatu pabianickiego. (dot. zabezpieczenia środków na
zapłatę usługi za IV kwartał 2009 r.)
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w aneksu oraz wytypował do jego
podpisania Panią M. Werstak i Pana Sekretarza J. Kaczorowskiego.
10. Pani Skarbnik E. Piekielniak przedstawiła:
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 460/09 w sprawie zmian w
budŜecie Powiatu Pabianickiego na 2009 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 461/09 w sprawie zmiany
harmonogramu dochodów i wydatków budŜetu Powiatu Pabianickiego na
2009 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
 pismo Wydziału Finansowego dot. wyraŜenia zgody na zamknięcie kas w dniu
31 grudnia 2009 r. o godzinie 12 00. Spowodowane jest to krótką pracą banku
PKO BP S.A. oraz koniecznością przeprowadzenia inwentaryzacji kas.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyŜsze.
jednogłośnie
postanowił
wypłacić
wypłaty
przed
świętami
11. Zarząd
wszystkim jednostkom organizacyjnym powiatu pabianickiego, które będą
o to wnioskowały.
12. Pan K. Kulczyński – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy przedstawił:
 Aneks Nr 1 do umowy z Panem M. Wdowiakiem na malowanie pomieszczeń
Domu Dziecka w Porszewicach filia w Pabianicach ul. Sejmowa 2 (dot. zmiany
terminu zakończenia robót z 30.12.2009 r. na 15.02.2010 r.)
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w aneksu oraz wytypował do jego
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Panią Wicestarostę I. Grendę.
 Aneks Nr 2 do umowy ze Spółdzielnią Rzemieślniczą „Budowlana” na
roboty remontowe Domu Dziecka w Porszewicach – filia w Pabianicach,
ul. Sejmowa 2” (dot. zmiany terminu zakończenia robót na dzień
15.04.2010 r.)
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w aneksu oraz wytypował do jego
podpisania Panią Wicestarostę I. Grendę i Pana R. Rządzińskiego.
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 Protokół przekazania – przejęcia II Liceum Ogólnokształcącemu
w Pabianicach środka trwałego o nazwie „Optymalizacja wykorzystania energii
cieplnej w budynkach uŜyteczności publicznej na terenie Powiatu
Pabianickiego: II Liceum Ogólnokształcące, ul. Pułaskiego 29 – docieplenie
stropu”
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w protokołu Pana Starostę
K. Haburę i Pana R. Rządzińskiego.

Zarząd Powiatu:
1. Krzysztof Habura

...............................

2. Irena Grenda

...............................

3. Magdalena Werstak

……………………..

4. Robert Rządziński

..............................

Protokołowała:
Aneta Rutkowska
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